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OBEC  OLEŠNÁ 
 

 
 
Obec Olešná,  v súlade s ustanovením § 6 ods. 2 Zákona č. 369/1990 Z. z. o obecnom zriadení v znení 

neskorších predpisov, v súlade so Zákonom NR SR č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom 

poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov, v súlade             

so Zákonom NR SR č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v súlade    

so Zákonom NR SR č. 563/2009 Z. z. o správe daní ( daňový poriadok ) a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení neskorších zmien a doplnkov  vydáva 

 

                                           Návrh VZN č. 1/2019 – vyvesený na úradnej tabuli dňa: 

                                                                    a zverejnený na  internetovej adrese dňa: 

11.11.2019 

11.11.2019 

Lehota na predloženie pripomienok k Návrhu VZN č. 1/2019 do:   21.11.2019 

Návrh VZN č. 1/2019 zvesený dňa:   04.12.2019 

VZN č. 1/2019 schválené Obecným zastupiteľstvom obce Olešná dňa: 

č. uznesenia: 

04.12.2019 

255/2019 

VZN č. 1/2019 - vyvesené na úradnej tabuli obce Olešná dňa: 

a zverejnený na  internetovej adrese dňa: 

 

06.12.2019 

06.12.2019 

VZN č. 1/2019 zvesené dňa:  

VZN č. 1/2019 nadobúda účinnosť dňa: 01.01.2020 

                                                                             

 

 

 

 

 

Všeobecne záväzné nariadenie 

o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné 

odpady č. 1/2019 
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§ 1 

 

Základné ustanovenia 

 

1. Obec Olešná týmto všeobecne záväzným nariadením (ďalej len „VZN“) ukladá s účinnosťou 

od 1.1.2020 miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, ktoré vznikajú 

na území obce. 

 

2. Predmetom tohto VZN je určenie náležitostí miestneho poplatku za komunálne odpady 

a drobné stavebné odpady  podľa splnomocňovacieho  ustanovenia §  83 zákona č. 582/2004 

Z. z. v znení neskorších zmien a doplnkov.  

Toto VZN upravuje: 

a) stanovenie sadzieb poplatku, 

b) určenie spôsobu vyrubenia a splatnosti poplatku, 

c) stanovenie podmienok pre vrátenie, zníženie a odpustenie poplatku. 

 

3. Poplatníkom je každá fyzická a právnická osoba v zmysle § 77 Zákona č. 582/2004 Z. z. 

o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 

v znení neskorších zmien a doplnkov. 

 

§ 2 

 

Sadzba poplatku 

 

1. Sadzba poplatku za komunálne odpady pre FO, ktoré majú na území obce trvalý alebo 

prechodný pobyt  je 0,0548 € za osobu a kalendárny deň t. j. 20 €/rok. V cene je odber 4 ks 

žetónov na osobu. Pri zakúpení nad pridelený počet žetónov na osobu je cena 1 ks žetónu  5 €. 

2. Sadzba poplatku za komunálne odpady pre FO, ktorá nemá trvalý alebo prechodný pobyt    

na území obce, ale je oprávnená užívať stavbu alebo jej časť (vlastník rekreačnej chaty, 

chalupy), alebo objekt (ak nie je stavbou), sa stanovuje poplatok vo výške 0,0548 € za osobu 

a kalendárny deň t. j. 20 €/rok. V cene je odber 4 ks žetónov na osobu. Pri zakúpení                     

nad pridelený počet žetónov na osobu je cena 1 ks žetónu  5 €. 

3.  Pre právnickú osobu, ktorá je oprávnená užívať, alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa 

na území obce na podnikanie alebo na  iný účel ako podnikanie sa vypočítava sadzba ako súčin  

sadzby 0,0548 €/deň x ukazovateľ produkcie (počet osôb) x hodnota koeficientu 1 

V cene je odber 4 ks žetónov na osobu. Pri zakúpení nad pridelený počet žetónov na osobu je 

cena 1 ks žetónu  5 €. 

4. Obec Olešná zavádza množstvový zber pre drobný stavebný odpad. Povinnosť platenia 

poplatku za drobný stavebný odpad je priamo závislá od jeho produkcie. Poplatok za drobný 

stavebný odpad uhrádza poplatník v hotovosti správcovi dane, v deň odovzdania drobného 

stavebného odpadu.  

Sadzba poplatku za drobný stavebný odpad je  0,040 € za 1 kg (t. j. 40 € za 1 t) drobného 

stavebného odpadu bez obsahu škodlivín. 

Miesto určené obcou Olešná na odovzdanie drobného  stavebného odpadu – skladové 

priestory pri dielňach pred Obecným úradom Olešná. 
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§ 3 

 

Vyrubenie a splatnosť poplatku 

 

1. Obec vyrubí poplatok rozhodnutím na celé zdaňovacie obdobie. Zdaňovacím obdobím sa   

pre účely tohto VZN rozumie bežný kalendárny rok.  

2. Správca dane ustanovuje, že vyrubený poplatok podľa § 2 ods. 1, 2, 3,  je splatný v dvoch 

splátkach: 

a, prvá splátka do 15. dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia, 

b, druhá splátka do 31. mája bežného roka, na ktorý sa poplatok vyrubuje. 

2. Správca dane ustanovuje, že vyrubený poplatok podľa § 2 ods. 4 je splatný v deň odovzdania 

drobného stavebného odpadu.   

 

§ 4 

 

Spôsob, miesto a forma na zaplatenie poplatku 

 

Poplatok je možné uhradiť bezhotovostným prevodom alebo hotovostným vkladom na účet 

správcu dane v peňažnom ústave alebo poštovou poukážkou alebo hotovostnou platbou 

správcovi dane. 

 

§ 5 

 

Vrátenie, zníženie a odpustenie  poplatku 

 

1. Obec vráti poplatok alebo jeho pomernú časť poplatníkovi, ktorému zanikla povinnosť platiť 

poplatok v priebehu zdaňovacieho obdobia a preukáže splnenie podmienok na vrátenie 

poplatku alebo jeho pomernej časti.  

 

2. Obec poplatok zníži o 25 %, ak poplatník správcovi dane preukáže na základe dokladov, že 

sa viac ako 90 dní v zdaňovacom období nezdržiava alebo nezdržiaval na území obce.  

 

3. Obec poplatok zníži o 50 %, na základe dokladu študenta o ubytovaní v internáte alebo 

študentskom domove (študent študujúci na území SR),  alebo dokladu  o štúdiu v zahraničí. 

 

4. Podkladmi pre zníženie poplatku sú hodnoverné doklady:  

- potvrdenie od zamestnávateľa alebo agentúry, že vykonáva prácu v zahraničí 

alebo pracovná zmluva alebo pracovné povolenie (v prípade, že doklad nie je 

v slovenskom alebo českom jazyku, je potrebné k dokladu predložiť aj preklad, 

pričom sa nevyžaduje úradný preklad. Poplatník pravdivosť prekladu potvrdí 

svojím vlastnoručným podpisom.); 

- potvrdenie o ubytovaní v internáte alebo študentskom domove, nájomná zmluva; 

- potvrdenie o štúdiu v zahraničí; 

- potvrdenie o umiestnení v zariadení sociálnych služieb pobytovou formou; 

- potvrdenie o dlhodobej hospitalizácii; 

- potvrdenie zariadenia poskytujúceho služby zdravotnej starostlivosti pobytovou 

formou; 



Strana 4 z 5 
 

- potvrdenie o výkone trestu odňatia slobody; 

- potvrdenie zamestnávateľa o práci mimo obce s poskytnutým ubytovaním. 

 

5. Fyzická osoba, ktorá sa v určenom období dlhodobo zdržiava mimo trvalého pobytu -            

pre účely uplatnenia zníženia poplatku o 100 % sa za dlhodobo považuje 365 dní určeného 

obdobia. Doklad, ktorý preukazuje danú skutočnosť je hodnoverný doklad, z ktorého 

jednoznačne vyplýva počet dní pobytu poplatníka mimo obce: pracovná zmluva, nájomná 

zmluva, potvrdenie z ubytovacieho zariadenia, potvrdenie od príslušného mestského 

(obecného) úradu o tom, že sa poplatník zdržiava dlhodobo v ich meste (obci) s potvrdením 

o úhrade poplatku za odpad. 

 

6. Doklad nie je možné nahradiť čestným vyhlásením poplatníka. 

 

7. Obec môže na základe žiadosti poplatníka na zmiernenie alebo odstránenie tvrdosti zákona 

vyrubený poplatok znížiť alebo odpustiť rozhodnutím. 

 

 

§ 6 

 

Vznik a zánik povinnosti platenia poplatku 

 

1. Poplatková povinnosť vzniká: 

a, dňom prihlásenia na trvalý alebo prechodný pobyt v obci 

b, dňom kedy sa začala užívať nehnuteľnosť na území obce 

c, dňom, ktorým poplatník nadobudol vlastnícky vzťah k nehnuteľnosti na území obce. 

 

2. Poplatková povinnosť zaniká: 

a, dňom odhlásenia z trvalého alebo prechodného pobytu v evidencii (odsťahovanie, úmrtie) 

b, dňom zániku oprávnenia užívať nehnuteľnosť. 

 

3. Poplatník je povinný v priebehu zdaňovacieho obdobia oznámiť obci vznik poplatkovej 

povinnosti do 30 dní odo dňa vzniku poplatkovej povinnosti. Zmeny skutočností 

rozhodujúcich na vyrubenie poplatku na zánik poplatkovej povinnosti v priebehu 

zdaňovacieho obdobia je poplatník povinný oznámiť obci do 30 dní odo dňa, kedy tieto 

skutočnosti nastali. 

 

§ 7 

 

Spoločné ustanovenia 

                                                                                               

1. Ak sa v tomto VZN neustanovuje inak, postupuje sa v konaní vo veciach miestnych daní               

a poplatku podľa ustanovení zákona NR SR č. 582/2004 Z.z. v znení neskorších predpisov. 

 

2. V prípadoch porušenia povinností vyplývajúcich z ustanovení tohto VZN sa takéto konanie 

považuje za správny delikt v zmysle zákona NR SR č. 563/2009  Z.z. o správe daní (daňový 

poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších zmien a doplnkov 

a správca miestneho poplatku takto konajúcej osobe uloží pokutu alebo vyrubí úrok 

z omeškania v zmysle vyššie uvedeného zákona. 
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§ 8 

 

Záverečné ustanovenia 

 

1. Dňom účinnosti tohto VZN o  miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné 

odpady č. 1/2019 sa ruší VZN  o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady 

a drobné stavebné odpady č. 08/2015 zo  dňa 13.12.2015,  číslo uznesenia 338/2015 a Dodatok 

č. 1/2016 k Všeobecnému záväznému nariadeniu o miestnom poplatku za komunálne odpady 

a drobné stavebné odpady č. 08/2015 zo dňa 12.12.2016, číslo uznesenia 338/2016. 

 

2. Toto VZN o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné  odpady č. 1/2019 

bolo  schválené  Obecným  zastupiteľstvom v  Olešnej uznesením č. 255/2019  dňa  04.12.2019. 

 

3. Toto VZN č. 1/2019 nadobúda účinnosť dňom 1.1.2020. 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

   v. r. Štefan Cudrák 

         starosta obce 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


